СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Службен гласник на
Општина Пехчево

Петок 27.08.2021 год.

Уредува:
Душко Миовски

Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Број 04 - Година 2021

Општина Пехчево
тел. (033) 441-321

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр. 03/2021),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на актите од Советот на општина Пехчевo
Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на триесет и осмата седница
одржана на ден 27.08.2021 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:
1. Oдлука за формирање Комисија за процена на штета при елементарни непогоди;
2. Oдлука за определување на надоместок на претседателот и на членовите на Комисијата за
процена на штета од елементарни непогоди;
Бр. 09-985/1
Градоначалник на
27.08.2021 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016, 05/2019,
02/2021), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на oдлука за формирање Комисија за процена на штета
при елементарни непогоди
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за формирање Комисија за процена на штета при елементарни непогоди, што
советот нa општина Пехчево ја донесе на триесет и осмата седница одржана на ден 27.08.2021 година.
Бр. 09-985/2
Градоначалник на
27.08.2021 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/2002), и
член 31 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 03/2021), Советот на
општина Пехчево на седницата одржана на 27.08.2021 година донесе

ОДЛУКА
за формирање Комисија за процена на штета при елементарни непогоди

Член 1
Со оваа Одлука се формира Комисија за процена на штета при елементарни непогоди.
Член 2
Комисијата е во следниот состав:
Милева Кеповска– надворешен член - агроном
Звонко Костовски - надворешен член
Ванчо Костовски – надворешен член
Илија Сеничев - надворешен член шумарски инжинер
Николчо Станоевски – општина Пехчево
Член 3
Комисијата има за задача
- да излезе на увид на лице место и да ја утврди состојбата на површините, согласно
Единствената методологија за процена на штетите од елементарни и други непогоди, во зависност од
тоа од каква непогода или друга несреќа е настаната штетата и во најбрз можен рок да изготви
Записник со проценета штета, кој треба да го достави до архивата на општина Пехчево;
- Утврдувањето на висината на штетата да се започне веднаш по настанувањето на непогодата,
а најдоцна 30 (триесет) дена од престанокот на непогодата;
- Да изработи збирен извештај за проценетите штети на подрачјето на Општината и да го
достави до Советот на Општината на разгледување;
- Усвоениот извештај да го достави до Републичката комисија за процена на штети;
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- Да врши и други работи согласно Законот за заштита и спасување и другите законски
прописи што ја уредуваат оваа проблематика.
Член 4
Kомисијата е со мандат од 4 (четири) години од денот на назначувањето.
Член 5
Одлуката стапува во сила од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пехчево.
Бр.08-982/1
27.08.2021 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016, 05/2019,
02/2021), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на oдлука за определување на надоместок на претседателот и на членовите
на Комисијата за процена на штета од елементарни непогоди
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за определување на надоместок на претседателот и на членовите на
Комисијата за процена на штета од елементарни непогоди, што советот нa општина Пехчево ја донесе
на триесет и осмата седница одржана на ден 27.08.2021 година.
Бр. 09-985/3
Градоначалник на
27.08.2021 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 30 став 1 точка 40 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина
Пехчево бр.03/2021), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 27.08.2021 година,
донесе
ОДЛУКА
За определување на надоместок на претседателот и на членовите на
Комисијата за процена на штета од елементарни непогоди
Член 1
Се определува паричен надоместок на претседателот и на членовите на Комисијата за процена
на штета од елементарни непогоди и тоа:
- на претседателот по 1000 (илјада) денари дневница и
- на членовите по 800 (осумстотини) денари дневница.
Член 2
Надоместокот на претседателот и членовите на Комисијата ќе се исплати од Буџетот на
општина Пехчево, по завршувањето на работата на Комисијата, т.е. по изготвувањето на Записник од
проценетата штета и изготвувањето на Збирен извештај за проценетите штети на подрачјето на
општината.
Член 3
Членот на комисијата од општина Пехчево нема право на паричен надомест.
Член 4
Се задолжува Градоначалникот на општина Пехчево да обезбеди службено возило (теренско)
за потребите на Комисијата за процена на штета од елементарни непогоди и истото да им го стави на
располагање.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Пехчево.
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Бр.08-983/1
27.08.2021 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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С О Д Р Ж И Н А:
1. Oдлука за формирање Комисија за процена на штета при елементарни непогоди __________ 2;
2. Oдлука за определување на надоместок на претседателот и на членовите на Комисијата за
процена на штета од елементарни непогоди __________________________________________4;

_______________________________________________________________________________________
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